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N. 96. 4 setembro, 1983

O U de agosto pasado o Tribunal Cons- AS ROMAXES DA VIRXE polo oito de setitucional facía pública a súa sentencia tembro son o remate das festas do vrán. Deinvalidando 14 dos 38 artigos da lei que se vocións moi antigas, que aínda hoxe seguen
xuntando romeiros, coma a Virxe da Barca
deu en chamar LOAPA.
de Muxía, ou a de Pastoriza, perto. da CoruA LOAPA foi elaborada co fin de recortar ña, que sabe de festas dende a convers~ón
ó máximo posible o poder de decisión que dos suevos. Nosa Señora do Cibreiro ou a
tiñan os gobemos ·autónomos de Galicia, Virxe do Faro de Chantada, sen esquencer as
romaxes de Ourense: Os Milagres, Os RemeEuskadi e Cataluña. Os poderes xa limitados dios e O Portal. F oron os monxes do Cister
que os seus estatutos lles concedían queda- quen máis espallaron o culto mariano na
rían reducidos ó ridículo coa aplicación da nosa Galicia (século XIII).
leí.
A ROMAXE DO SANTO GRIAL do Cibrei- .
A mesma foi creada e defendida pola ro é unha boa invitación a facer unha viaxe
desaparecida UCD e polo PSOE. Alianza . antes. de que remate o vrán. Despois de deiPopular non quixo defendela, xa que mes- xar Pedrafita, introducímonos nunha paisaxe
única: alta montaña, pallozas e tradicións
mo lle parecía que concedía poderes en que nos falan dun milagre acontecido no
exceso ós gobemos das nacionalidades. Así, século XIV. A romaxe é o día 9.
só os nacionalistas vascos e cataláns e os A VOLTA O COLEXIO pon enriba do tacomunistas levaron as súas protestas ó pete os libros de texto. Moito chanchullo enTribunal Constitucional, porque segundo volve estes libros, e dende aquí pedimos solieles, atentaba contra a mesma Constitución daridade cos libreiros nesta época de crise na
lectura. Moitos colexios póñense as botas
espafiola. Tras moitos meses de estudo, negociando directamente coas Editoriáis. O
o Tribunal deulles a razón, de xeito que a curso pasado os escolares galegos gastaren
LOAPA morreu antes de ser aplicada.
setecentos millóns de pesetas en textos; pois
¿E os galegas? Os nacionalistas e comu- ben, só douscentos pasaron polo control da
nistas galegas presentaron no Parlamento de Facenda.
Galicia unha proposta en contra da lei, A PESCA DO BONITO vai minguando; cesolictando que a Xunta presentase recurso cais influía que o bonito é un peixe que esixe
andar moito detrás del para pescalo, e polo
contra a LOAPA ante o Tribunal Constitu- tanto moito consumo de gasoil. Entre os
cional. Mais esa proposta foi derrotada anos 70 e 72 capturáronse 12.000 tns. en
porque os votos de AP e do PSOE uníronse Galicia, e nos anos 80 e 8 2, só se colleron
para impedir que fose adiante. Deste xeito 4.000. Os portos máis boniteiros no litoral
seguen sendo Burela e Celeiro, con cin
o gobemo de Galicia foi o único dunhas galego
5.100 tns. neste periodo de tempo.
nacionalidades. históricas que non recurreu
PRODUCIMOS no ano 82 o 57 por cento
contra a LOAPA, a pesar de que hipócrita- das
castañas que se criaron en España, o 30
mente o vicepresidente da Xunta di alegrarse por cento de centeo, o 25 por cento de patapola invalidación da leí.
cas e o 34 de xudías, frente a un 20 por cenE ben curioso: o Tribunal Constitu- to das coles e un 18 de mainzo. No que levacional resultou ser máis galeguista e millor mos aínda máis ventaxa é no reiacionado cos
forraxes pró granda: en nabos, rnáis dun 60
defensor dos intereses de Galicia que os por cento da producción d() Estado, en coles
parlamentarios galegos do PSOE e de AP.
un 56 por cento, en prado's máis dun 58 por
cento .

DOMINGO 23 do tempo ordinario

EVANXELIO SEGUNDO LUCAS (14, 25-33)
Nunha ocasión que o seguía moita xente, volveuse Xesús cara
eles e díxolles:
- Se alguén quer segurime e non está disposto a romper co
seu pai e coa sua nai, c·oa súa mullere máis cos seus ftllos, cos seus
irmáns e coas súas irmás, e incluso -coa súa propia vida, non pode
ser discípulo meu. O que non carga coa súa cruz e me sigue non
pode ser discípulo meu.
Pois ¿quen de vós, querendo construir unha casa, non sesenta
a pensar no seu coste, a ver se a pode rematar? Non vaia ser que,
botando os cimentos e non a podendo rematar, a xente que o
vexa se burle, dicindo: "Este empezou a construir e non puido
rematar".
·
Ou que rei, que sae á guerra con outro, non se senta primeiro a
cavilar se lle chegarán dez mil homes para loitar con vinte mil. Do
contrario, estando aínda lonxe, mandará unha embaíxada pedindo condicións de paz.
Así pois, ningún de vós que non renuncie a todo o que ten,
pode ser discípulo meu.

DEC!DETE POR XESUS
Fixemos da vida cristiana un
teatro,
un canto,
ou un negocio.
Fix.emos da vida cristiana
un so/em_ne aburrimento.
Os vellos m írana
con retranca desconfiada.
Os aduitos síguena vivindo
coa rutina de sempre.
Os mozos e as mozas

.oasan dela.
Os nenas aprenden o que ven.
Mesmo O.'> curas e os frades
par'f!cfm flO lle dar creta
á l 1iJ<t cnáiana.

Perueron a tlusión
::Hn;i:1.sf lé:dos en riws e

carem onias· l/aleíras.

Poucos apostan por Xesús
decida mente.
As parroquias,
as comunidades
están cheas de cristianos de
compromiso,
de circunstancia ou de
rutina.
E X esús segu e fa/ando
do seu seguimento.
Xesús segue ofrecendo o seu
camiño
como un proxecto
capaz de ilusionar e de encher
de vida
ó máis esixente e soñador.

Dálle creta a Xesús.
Sígueo.
Renuncia por el
ó que faga falla renunciar.
Non se trata de renunciar
para quedar valeiro e orfo.
Trátase de renunciar
para encher a tua vida,
para que recobres a limpeza
na o/lada,
a quentura no corazón,
a ilusión en todo o teu ser.
pecídete por Xesús.

ESTUDIAR OU TRABALLAR
Cando os nosos rapaces chegan ó remate dos estudios de
E. X. B., plaotéxanse- o problema de como continuar estudiando ou de atopar algún traballo. O do traballo non eremos que
sexa o máis axeitado, xa q~e nesta edade aínda queda moito
que temperar da personalidade, e ~n ambiente de traballo non
favorece o desenrolo dun adolescente. Ouizais tamén hai quen
pensa en traballar porque non sabe de escalas nas que haxa algo do que lle gastaría aprender. Outros cicáis, non valoran· o
ter novos coñecementos para un oficio . .
INFORMARSE - PENSAR - ESCOLLER.
Xa sabemos que para continuar estudiando, preséntanse .
moitas dificultades. Nós queremos axudarvos no primeiro paso
que é o ter información sobordo que se pode facer. Despóis
haberá que pensar, dáda-las posibilidades de cada quen, o que
máis nos gastaría facer e con que medios poderíamos contar.
E, finalmente, decidirse e escoller o que mellor nos~conveña f!
convenza.

o TERMINAR aº

DE E. X. ·e.

• Co título de Graduado Escolar:
• Podes facer B.U .P.
• Formación Profesional de 1° grado ( F .P.)
• Outras ensinanzas especializadas.

• Co certificado de escolaridade:
• Podes estudiar F .P. 1°
• Outras ensinanzas especializadas.
• Formación ocupacional que axude a conse·guir un
posta de traballo ó cumplí-la edad~ reglamentaria dos
16 anos.
Tantq con B.U.P. coma con F.P. 2° podespasaraC.O.U.e
despóis á Universidade.

'POSIBll.IDADES·OUE O
PROFE~

.A'.nque no centró de Formac
lugar onde vivas non haxa máll
Administrativo e Mecánica ou l
fesional ofrece unha serie moi .
nistrativa e comercial; Automo
lineación; Electricidade; Hostel
Metal;. . Mineiría; Moda e Conft
luquería e Estética; Pel; Quími1
nitaria; Fogar; Artes gráficas; AJ
Se non sabes en que lugar
apuntadas, podes recibir infon
do INEM (Instituto Nacional
guinte p9des ver os enderezas o

1fRECE A FORMACION
SJONAL

~ión Profesional máis próximo ó·
s ca a]gunha área de F. P., como
Electricidade, a Formación Proamplia de postbilid.ades: Admi.ción; .construcción e obras; Delería; .Imaxe e Sonido; Madeira;
ección; Marítimo-Pesqueira; Pe.ca; Textil; Vidro; Cerámica; Sagraria; Informática.
r se imparte ·3Jgunha d~ áreas
mación nos centros pro\>mciais
de Emprego). No apartado se1u direcci6ns de cada provincia.

OUTRAS ENSINANZAS

ESPE~IALIZADAS

Aparte dos centros de Formación Profesi<;>naÍ , existen .outros tipos de centros nos que se p~~en est udiar áreas espec¡ais
como Decoración, Publicidade, Fotografía, Esmaltes, et.e., que
se imparten normalmente nas chamadas Esco!as de Artes.e OfJcios. Ensinanzas especializadas tamén son os estu.d ios d~ música, que se imparten nos Conservatorios, e os estudios de idiomas, que se imparten nas Escalas Oficia is de Idiomas.

PARA PEDIR INFORMACION MAIS DETALLADA

o Centros provinciais do INEM (Instituto Nacio'nal de Emprego):

* A Coruña: Avda. ·do Exército, 12-14; Tf. 29.00.88.
* Lugo: Ronda da Muralla, 10; Tf. 22.42.oo.
* Ou'rense: Concejo, 12, baixo; Tf. ·21.35.89.

*.Pontevedra: Poi ígono Coya Sayona, S/N, VIGO; Tf.
29.19.12.
i:J Centros de Extensión Agraria, e centros provinciais de
ICONA e 1RYDA.

o Centros de · Ensina~zas Integradas (antiguas Universidades
laborais): ,
A Coruña: El Burgo, · Apartado de Correos, 736. Tf.

*
66.07.04.
* Vigo: Apartado de Correos 1.254. Mexineiro-Puxeiro.

a· Escola de Artes e Oficios:

* Santiago: Maestro Mateo, Virxe da Cerca, 32. Santiago. Tf. 58.77.57.
* Coruña: Plaza de Pontevedra, Jo. Tf. 22~ 53.96 .

o Conservatorio Profesional de Música e Declamación:
A Coruña: Av. Fernández Latorre, s/n. Tf. 23.32.23.

*

o Escala Oficial de Idiomas:
A Corufia: Zalaeta, s/n. Tf. 20.27.53.

*

A Cuca unha vaca de raza leiteira pero que esixe moitos cuidados chega a unha casa onde
tódalas oi!tras vacas sori de raza galega. A Cuca crese de raza superior e quere asaba/lar ás galegas,, pero a Teixa páralle os pes.

1Dal í a pouco de comprar o tractor tamén Sentíanse o mesmiño o mesmiño. ca min,
1decidimos poñer as cortes de cemento, que cando en certa ocasión, nunha boda, me atoIJl>Of onde eu son chámanlles "cuadras moder- pei para min só con sete ou oito copas e vaas". Queremos sser máis papistas que o papa, sos diferentes, catro tenedores e tres coitelos
parque en Madrid ás cortes síguenlles chaman- algú_n de forma moi rara. E pra máis, tras
·dm cortes.· O de poñelas de cemento non pre-. min tiña un sillón que cando me quixen sen-supón que tivésemos millorado o nivel de vida, tar, comencei a baixar, e baixa, baix~, baixa,
é que ou renovarse ou morrer reventados de a- sen dar atopado niadeira; e ó tempo de ir
rrincar no esterco e de apañar no molime.
baixando facía un ruxido moi -t;eo. Eu tamén
Daquela, a Cuca si que coidou que lles ía ollaba disimuladamente ós convidados, agardar a gran lección ás vacas galegas, porque ela dando que algún empezase con cada prato.
xa tiña experiencia neste tipo de cortes. Men- En toda a comida no me estrevín a preguntar
tres que as outras odia do estreno entraron a- lComo se bebe aquí?.
modiño, arrastrando os pes polo cemento tentando de non esbarar e con moito medo, lpor que non dicilo? ela entrou
moi erguida con paso de cabalo, foise
dereita a un comedeiro, pegámoslle a
cuellera e púxose a remoer tan tranquila. Xogo o pescozo que se poidera sentarse, acabalgar ía a perna con mo ita
ostentación; porque naquel intre tódolos seus movirnentos estaban estudiados con precisión maquiavélica para
asoballar ás do país. Ben se decataba
que non lle quedaban xa moitas bazas
e tiña que xogalas ben xogadas.
As catro que sempre estive".ron en
cortes de esterco . estaban fracamente
avergonzadas e ollábana con certa envexa, polo seu dominio dunha situación que .para elas resultaba necesariamente embarazosa.
A Cuca tiña experiencia naque/ tipo de cort~
Eu comprendías ~ dábanme mágoa.
1
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A Asamblea da Cruz K.oxa de Lugo ven de publicar unha guía práctica sobre asuntos sanitarios e sociais, moi util, da que quitamos os seguintes datos sobre as augas e a súa sanidade.
Galicia segue estando, se ollamos a España, a cabeza de moitas enfermedades.infecciosas, coma o tifus, e doutras moitas como alerxias e diarreas, sobre todo na época de vrán. Non
poucas veces a causa está na contaminación das augas, e sobre este tema a Cruz Roxa de
Lugo nos facilita esta información.
·
1_ lPode ser perigosa a auga para a saúde?.
- Si, cando está contaminada pode producir cólera, tifus, diarreas, etc.
2. lCando un auga está contaminada?.
- Se é de pozo, estando este mal protexi- .
do, perto de vivendas, granxas , cortellos; etc.
E doado que parte dos excrementos, directamente ou arrastrados pola auga da chuvia,
chegue ós pozos. Manantiais e ríos tamén poden resultar contaminados.

3. lOue facer para evitar a contaminación
da auga? - Protexelos pozos construindoos lonxe das vivendas, dos pozos mouros,
etc.
- Construir o muro do pozo de xeito tal
que non penetre a auga da chuvia nel.
- Construindo un muro de, cando menos,
sesenta centímetros de altura.
· -- Protexendo cun valado arredor do pozo
para que non se lle acheguen animais, nin se
»·ertan lixos.

A auga tamén pode ser perigosa

fJ!Jra a saúde.
4. Se aínda e con todo a auga está contaminada, haberá que clorala.
6. Para toda orientación sobre a sanidade da
¿Como se pode clarar? - Botando sim- auga podedes dirixirvos ó farmacéutico tituplemente , por cada dous litos de auga unha lar do cencello .(axuntamento) ou á Direcpirig3 de le x fa comercial (sen deterxente), de ción Provincial da Saúde.
Antes de recoller auga para ser analizada
':•J ricentrac.ión 80 ou 100 gramos de cloro
· :rh·i:· iírrn {ven indicado na botella). Remexer hai que se informar nestes servicios sanitarios.
h:::.-: (; 1gardar: cando menos, media hora para Moitas veces por non recoller a auga en conr : -.' .~t' L
dicións a análise resulta falseada.
Toda análise solicitada o-ficial.mente(polo
S ( 1 :)<lbor a cloro é garantía de que a auga é farmacéutico titular) é gratuita.
;.::ornble. Se l i::i¡ pcr&oas a quen resulta desa::·:i":·•.J. ·~h k , pi df~ c->n fríarse antes de bebela, en:··.,·! : ; )', !~ J lte :_ : rJi~:: r· i. ~ 1 ga s de zumo de limón.
1
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iOue está a pasar no teu Chile
Pinochet Ponochetiño?
Seica anda o teu pobo
pra afeitarche o bigotiño.

Os teus crimes imala besta!
xa chegaron 6 seu cume:
podrecendo estás por dentro,
deica aquí chega o cheirume.

Metíche-lo teu nariz
de Xudas, non de Pinocho:
resultache un dictador
asasino, feo e cocho.

Té-las mans cheas de sangue
e o teu peito fede a merda,
cando morras nin tua nai
chorará a túa perda.

Tripaches ós teus irmáns
co estrondo da túa bota,
deixaches un país orfo
e unha grande nación, rota.

Deixas un pafs queimado
polo Jume do inferno,
e as flores fican murchas
por dez anos de cru inverno.

~~
ll

~~

~~

llll

u
~~

~~

n

1
ll
~~

ll

~j

n
"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AFALJ} é CAMlBD
Llo ( = lle o) e llelo ( = lles o)

- Dixéchellelo? - ¿A quen? ¡E a quen vai
ser! , a eles. Porque se fose a el, preguntaríache <leste xeito: "¿dixéchello?". E non esquenzas que quen é invariable, tanto dá que
sexa singular ou plural. (Non existe en galego
o "quenes", que é castelanismo)
- Po is si, xa llelo dixen e agora -cómpre
que tí llo comuniques ó teu curmán. Se eles
son cumpridores, agradecerémosllelo e mercarémoslle-laf cousas que necesitemos, como
tarhen llas mercamos ó noso veciño para llelas dar ós picariños.

Estes exemplos axudaranche a mellor
comprenderes esa diferencra entre lles· o e
lle o; o primeiro transformado en llelo, por
colle-la segunda forma do artigo (da que xa
ternos falado) ó rematar en s do plural; o segundo, pór formarse a contracción en llo.
O Irimego non sabe si acerta co camiño
da fala, aínda que está ben seguro que a fala
é camiño. ¿Sería quizais conveniente abrir
un consultorio nesta sección? Aínda ternos
corda, pero, xa que irnos cumprir un ano,
rá bó que revisémo-lo negocio.
·
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